УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія)
РІШЕННЯ
від 27 лютого 2016 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та враховуючи звернення жителів села Устеріки від 22 січня 2016
року, звернення ініціативної групи жителів села Устеріки щодо непрозорості і
негласності проведення процесу обговорення питання та прийняття рішення
щодо об’єднання територіальної громади села Устеріки в об’єднану
Білоберізьку територіальну громаду, порушення Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення районної ради до Президента України Порошенка
П.О., голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б., Центральної виборчої
комісії, депутатів Верховної Ради України Матвієнка А.С., Солов’я Ю.І.,
Довбенка М.В., Шкварилюка В.В., Деревянка Ю.Б., Бабія Ю.Ю. та
Устеріківського сільського голови Бельмеги Р.В. про скасування перших
виборів на території Устеріківської сільської ради Івано-Франківської області
27 березня 2016 року, оскільки сільська громада села Устеріки висловила
категоричну незгоду щодо об’єднання з Білоберізькою територіальною
громадою.
2. Звернення надіслати Президенту України Порошенку П.О., голові
Верховної Ради України Гройсману В.Б., Центральній виборчій комісії,
народним депутатам Матвієнку А.С., Солов’ю Ю.І., Довбенку М.В.,
Шкварилюку В.В., Деревянку Ю.Б., Бабію Ю.Ю.,голові Івано-Франківської
обласної ради Сичу О.М., голові Івано-Франківської облдержадміністрації
Гончаруку О. Р. та Устеріківському сільському голові Бельмезі Р.В.
3. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та
оприлюднити на веб-сайті районної ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради Івана Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської області,
констатуємо, що процес обговорення питання і прийняття рішення про
об’єднання територіальної громади села Устеріки в об’єднану Білоберізьку
територіальну громаду пройшов непрозоро, негласно, не об’єктивно та з
порушенням Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад». У результаті вивчення даного питання робочою групою з’ясовано, що
більше 70 відсотків жителів села Устеріки не брали участі в обговоренні даного
питання на сільських сходах селян і не давали згоди на об’єднання.
Питання про об’єднання ініційовано Офісом реформ в Івано-Франківській
області, роботу якого підтримала
Івано-Франківська обласна державна
адміністрація. Людей знову обманули, вирішили діяти проти їхнього рішення,
їхньої волі та конституційного права брати участь у реформаторських процесах
в Україні та визначати подальшу долю свого населеного пункту.
Жителі села Устеріки представили Верховинській районній раді протокол
зборів сільських жителів і скріпили майже 400 підписами (а це 70 відсотків від
загального числа виборців) вимогу про відміну рішення Устеріківської
сільської ради про добровільне об’єднання у Білоберізьку громаду.
Отож, враховуючи думку громади села Устеріки, їхнє право визначати
свою подальшу долю та формувати соціально-економічний розвиток гірського
населеного пункту, звертаємося до Вас з проханням вилучити з переліку
сільських, селищних, міських територіальних громад, в яких призначаються
перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних

територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 27
березня 2016 року, визначеного Постановою Центральної виборчої комісії від
25 грудня 2015 року №619, Устеріківську сільську раду (с.Устеріки) та
скасувати проведення перших виборів 27 березня 2016 року на території даної
сільської ради.
Просимо проявити властиву вам державну мудрість, виваженість,
прислухатися до думки громади, прийняти єдино правильне, очікуване рішення
для сільської громади задля її подальшого розвитку і поступу вперед.
Прийнято на третій сесії Верховинської
районної ради сьомого демократичного
скликання 27 лютого 2016 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія)
РІШЕННЯ
від 27 лютого 2016 року
селище Верховина
Про розгляд звернення ініціативної
групи жителів села Устеріки
Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та розглянувши звернення ініціативної групи жителів села Устеріки,
районна рада
вирішила:
1. Рекомендувати Устеріківській сільській раді скасувати рішення
Устеріківської сільської ради від 24.06.2015 року №358 «Про об’єднання села
Устеріки в Білоберізьку об’єднану територіальну громаду».
2. Дане рішення опублікувати в районній газеті «Верховинські вісті» та
на веб-сайті районної ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

